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Nätet är ingång! 

Den 26 november invigde vi Västra Färgelandas fibernät. Ett högtidligt hopkopplande av två 

slangar invirade i gulblåa band blev själva startskottet för vårt nät!     

 
Ett ca 40 tal medlemmar har idag uppkoppling via fibernät. TV boxarna kommer att börja 

levereras nu i vecka 50.   

Aktuellt läge grävning 

Grävningsarbetena har hittills gått mycket bra och etapp 3 är i stort färdiggrävd och vi 

fortsätter nu i etapp 4. På etapp 2 finns fortfarande några mindre sträckor kvar. Bl.a. så 

väntar vi in en Vattenfallsgrävning på etapp 2 vilket gör att vi ligger lite efter på denna etapp.    

Kom ihåg! 

1. Att borra hål för fiberslangen genom vägg i god tid innan fibersvetsaren kommer och 

monterar boxen på väggen!  

2. Att märka ut på tomten med pinnar vart ni vill att slangen ska komma in på tomten 

och var på huset slangen ska gå in. 

 

Tänk på: 

Om ni vill längre fiberslang eller fiberkabel som ska gå längre in i huset så måste ni meddela 

detta innan grävning eller fiberblåsning till Ted Flink och Co.    
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Nästa Informationsmöte 

Vi återkommer inom kort med tid och plats för nästa informationsmöte för etapp 5-7! 

 

Ny information på hemsidan 

På hemsida har vi lagt ut en flik med frågor och svar som ger lite vägledning om själva 

installationen. Läs det gärna och återkom gärna med ytterligare frågor om någonting är 

oklart. 

En installation och uppstartsguide ligger också under fliken frågor och svar som visar hur du 

ska koppla ihop kablarna med dator, tv och telefon.  

Under samma flik har vi också lagt ut information om hur du ska portera telefonen, dvs flytta 

telefonabonnemanget från din nuvarande leverantör till Riksnet om du valt trippeln. 

Observara alltså att du själv måste göra denna flytt av abonnemang! Tänk också på att om 

du har ett bredbandsabonnemang via ADSL så måste du också säga upp detta, det sker inte 

automatiskt i samband med att du flyttar telefonabonnemanget. 

 

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar för ett mycket gott samarbete under 

denna intensiva höst. Arbetet har gått riktigt bra tack vare detta och vi vill också passa på 

att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!!      

 

Du är varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen om det är något du undrar 

över!  

Kontaktuppgifter till styrelsen 

Ordförande Christer Jansson 073-822 10 30, V. ordförande Johan Larsson 070-727 35 38, 

Sekreterare och Kassör Ingemar Lindhe 076-107 23 23, Ledamöter, Arne Långström 070-577 

06 02, Kurt Wiksten 070-648 99 15, Per Ohlsson 070-779 59 07, Lars Johansson 070-364 28 
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